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CroBoPlast – Ohlasy účastníků
Student TUL (PP1)
From: Vojtěch Keller [mailto:KellerVojtech@seznam.cz]
Sent: Wednesday, December 06, 2017 8:49 PM
To: Lubos Behalek
Subject: CroBoPlast
Dobrý den, pane Běhálku,
rád bych Vám touto cestou vyjádřil – z pohledu zúčastněného studenta (i když ne přímo se
zaměřením na plasty :-) ) – díky a pochvalu za dle mého názoru velmi vydařenou, pěknou a
motivující akci. Dík, pochvala i obdiv za bezesporu neskutečné množství práce, úsilí a
energie, kterou jsem na pozadí celého projektu CroBoPlast nahlédl, patří samozřejmě nejen
Vám, ale i ostatním pracovníkům projektu a všem, kteří se na uskutečnění dnešní akce
podíleli.
Projekt CroBoPlast jakožto student hodnotím s nadšením velmi kladně a přeji Vám i celému
týmu mnoho štěstí, úspěchů a energie v jeho pokračování.
Omluvte mě, pokud se Vám tento e-mail bude zdát v jistém ohledu sentimentální, ale cítil
jsem potřebu se takto vyjádřit, minimálně proto, že jsem to dnes nesdělil v probíhající
diskuzi, což mě mrzí.
S pozdravem a přáním hezkého dne,
Vojtěch Keller

Student TUL (PP1); PLASTIC – Miroslav Popov
From: Miroslav POPOV [mailto:mirapopov@seznam.cz]
Sent: Thursday, December 07, 2017 12:57 AM
To: lubos.behalek@tul.cz
Subject: Poděkování za možnost prezentace
Hezký večer pane Běhálek,
ještě jednou bych Vám chtěl moc poděkovat za možnost prezentace firmy a že jsem mohl něco
málo říct o výrobě kompozitů v autoklávu. Bylo to pro mě velice přínosné. A zároveň, že se
Vám podařilo mě prosadit na závěr programu, za což jsem Vám velmi vděčný :)
Bohužel jsem měl dost pochybné vyjadřování. Velmi těžce se mi dýchalo a nebyl jsem moc
schopný plynule a plnohodnotně mluvit. Bylo to pro mě na poprvé velmi obtížné. Následně u
dotazů jsem se cítil mnohem lépe a bylo mi snad i rozumět.
Moc děkuji za Vaši ochotu a přeji hezký den.
S pozdravem
Miroslav Popov
www.mirapopov.com
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Firma Strucnamics Engineering GmbH
From: Christian Prescher [mailto:c.prescher@strucnamics.de]
Sent: Thursday, December 07, 2017 11:05 AM
To: Lubos Behalek
Cc: 'Kotera, Ondrej'
Subject: Re: CroBoPlast-Registrierung
Hallo Herr Behalek,
vielen Dank für die Organisation von CroBoPlast. Ich denke das war so erfolgreich.
Bezüglich einer Besichtigung von Flugzeugbauteilherstellern sollten wir uns nochmal in
Verbindung setzen. Ich werde bei den Firmen bereits einmal anfragen.
Viele Grüße aus Dresden.
Christian Prescher
Strucnamics Engineering GmbH
Schoenbrunnstr. 1
D-01097 Dresden

Firma Kuboušek s.r.o.
From: Velíšková Tereza [mailto:VELISKOVA@kubousek.cz]
Sent: Friday, December 08, 2017 9:21 AM
To: Ing. Martin Seidl, Ph.D.
Cc: Kotera, Ondrej; lubos.behalek@tul.cz; Kořínek Vít
Subject: RE: pozvánka na setkání zpracovatelů polymerních materiálů a studentů / absolventů
TUL
Vážený pane Seidle,
Ještě jednou děkuji za pozvání na CroBoPlast. Kolega i já jsme byli velmi překvapeni
podmínkami univerzity i rozlehlostí a vybaveností campusu.
Program byl skvělý a přednášky a příspěvky zajímavé.
V případě, že se rozhodnete pro exkurzi se svými studenty k nám, do firmy KUBOUŠEK, s
potěšením se vám budeme věnovat.
Přeji Vám i Vašim milým kolegům krásné Vánoce a hodně úspěchů v roce 2018.
S pozdravem, Tereza Velíšková

Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.
From: Petera, Pavel Ing. Ph.D. [mailto:pavel.petera@magna.com]
Sent: Friday, December 08, 2017 4:39 PM
To: Lubos Behalek
Subject: RE: Poděkování
Ahoj Luboši,
já bych chtěl poděkovat za organizaci tohoto eventu. Vnímám přeshraniční spolupráci jako
velmi důležitou a takováto setkání přispějí nejen k jejímu rozvoji, ale též k prohloubení
spolupráce v rámci trojúhelníku VŠ-STUDENTI-PRŮMYSLOVÁ SFÉRA...
Díky :)
Best Regards,
Pavel Petera
Project Engineer
Manufacturing Engineering Liberec
Magna Exteriors, Head Office Liberec
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AKT Čechy Plastikářská technologie s.r.o.

